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Důvodová zpráva k Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního 

ústavu zemědělského o mimořádných rostlinolékařských 

opatřeních k ochraně proti zavlékání a rozšiřování viru Tomato 

brown rugose fruit virus (ToBRFV), č.j. UKZUZ 180664/2019, 

ze dne 29. 10. 2019 
 

 

Hlavními hostitelskými rostlinami viru Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) jsou 

lilek rajče (Solanum lycopersicum) a paprika setá (Capsicum annuum). ToBRFV byl zjištěn 

v Izraeli, Jordánsku a na několika produkčních místech v Mexiku. V Evropě byl tento škodlivý 

organismus potvrzen nejprve na Sicílii a později v Německu a Spojeném království Velké 

Británie a Severního Irska ve sklenících na rajčatech. Ve zmíněných evropských státech byla 

nařízena eradikační opatření k eliminaci výskytu ToBRFV. 

Obě hlavní hostitelské rostliny jsou hojně pěstovanými plodinami v regionu EPPO. 

Z odborných studií vyplývá, že rozšíření ToBRFV na území Evropské unie (EU) by mělo 

nepřijatelné hospodářské, environmentální a sociální dopady, proto by jeho zavlékání 

a rozšiřování na území EU mělo být zakázáno. Vzhledem k tomu, že ToBRFV může být 

zavlečen na území EU společně s hostitelskými rostlinami určenými k pěstování včetně osiva, 

bylo třeba stanovit zvláštní fytosanitární požadavky pro dovoz těchto komodit ze třetích zemí 

a jejich přemísťování v rámci EU.   

Proto Evropská komise přijala příslušné fytosanitární požadavky k omezení rizika zavlékání 

a šíření ToBRFV prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2019/1615, ze dne 26. září 2019, 

kterým se stanoví opatření proti zavlékání organismu Tomato brown rugose fruit virus 

(ToBRFV) do Unie a jeho rozšiřování na území Unie. V souladu s tímto prováděcím 

rozhodnutím Komise nařizuje ÚKZÚZ odpovídající mimořádná rostlinolékařská opatření 

Nařízením Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o mimořádných 

rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti zavlékání a rozšiřování viru Tomato brown 

rugose fruit virus (ToBRFV), č.j. UKZUZ 180664/2019, ze dne 29. 10. 2019. 
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